
     PEIX     GLUTEN     CRUSTACIS     OUS      CACAHUETS      SOJA      LÀCTICS 
    FRUITS          
SECS 

    API     MOSTASSA     SÈSAM      SULFITS      TRAMUSSOS      MOL·LUSCS 

       
       

 

 

 

     Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

28 29 30  1 

1er: Fideus a la cassola 
(fideus, pebrot verd, 

vermell, tomàquet, ceba i 

costella) 

2on: Truita amb 

amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
Postres:  Fruita 

1er: Ensalada russa 

(patata, pèsols, pastanaga i 

mongeta verda)  

2on: Suprema de lluç al 

forn amb all i julivert i 

carbassó 

Postres:  Fruita 

1er: Llenties estofades 

amb verdures 

 

2on: Filet de pollastre  

amb amanida (enciam, 

blat de moro i remolatxa) 

 

Postres: Fruita 

 1er:  Sopa d’au amb 

pasta 

2on: Pit de pollastre 

arrebossat amb enciam i 

tomàquet amanit 

 

Postres: Fruita 

Amanida d’enciam amb 

espàrrecs i hummus amb 

palets de pa. Fruita 

Amanida de quinoa i daus 

de bonítol. 

Iogurt natural 

Truita d’albergínia amb 

torrades de tomàquet  i 

formatge fresc. Fruita 

 Rap guisat amb saltejat de 

bolets 

Macedònia   

DIA CORPUS CULINARI 

CATALÀ  
5 6 7 8 

1er:  Mongeta verda i 

patata  

 

2on: Mandonguilles amb 

tomàquet i enciam 

amanit 

Postres:  Fruita  

1er: Arròs a la jardinera 

 

2on: Gall d’indi filetejat a 

la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives 

 

Postres:  Iogurt natural 

1er: Crema de carbassó 

 

 

2on: Lluç al forn amb 

ceba i patates panaderes 

 

Postres:  Fruita 

1er: Cigrons saltejats amb 

espinacs 

 

2on:  Pit de pollastre al 

forn amb enciam i 

pastanaga ratllada 

Postres:  Fruita 

1er: Espaguetis a la 

bolonyesa  

 

2on: Truita de formatge 

amb enciam, remolatxa i 

olives 

Postres:  Fruita 

Varetes de peix amb 

verduretes al wok  

Fruita  

Torrada de carbassó i 

albergínia al forn amb 

formatge gratinat. Fruita 

Truita de bròquil ratllat amb 

pa amb tomàquet.  

Iogurt natural 

Filet de lluç a la planxa amb 

escalivada i got d’arròs 

integral. Fruita 

Coliflor gratinada amb 

ceba, patata i pollastre 

Fruita 

11 12 13 14 15 

 

FESTA 

 

FESTA 

1er: Macarrons amb 

xampinyons i tonyina  

2on: Rotllets de pernil dolç 

i formatge al forn amb 

enciam i tomàquet 

amanit  

Postres:  Fruita  

1er:  Llenties estofades 

 

2on: Truita a la francesa 

amb amanida (enciams 

variats, tomàquet i blat de 

moro) 
Postres: Fruita    

1er: Trinxat de col i 

patata 

2on: Estofat de gall d’indi 

amb xampinyons  

 

 

Postres:  Iogurt natural 

  Crema de verdures amb 

truita  

Fruita 

Sopa de verdura i fideus 

Sèpia a la planxa  

Fruita 

Quiche (pastís de verdures i 

formatge).  

Fruita 

18 DIVERVEGGIE 20 DIA DEL MONTSIÀ 22 

1er: Minestra de 

verdures 

2on: Pernilets de 

pollastre al forn amb 

ceba i tomàquet i 

enciam amanit 

Postres:  Fruita 

1er: Espaguetis a la 

napolitana 

 

2on: Truita de carbassó 

amb enciam i blat de 

moro 

 

Postres:  Fruita  

1er: Crema de carbassa i 

pastanaga 

 

2on: Llom a la planxa amb  

patates fregides 

 

 

Postres:  Fruita  

1er:  Arròs amb calamars i 

alls tendres 

 

2on: Coca de carxofa i 

cansalada viada 

 

Postres:  Fruita 

1er: Cigrons estofats amb 

espinacs 

 

2on: Salmó al forn amb 

ceba i poma i enciam 

amanit 

 

Postres:  Iogurt natural 

Pizza casolana de coliflor i 

pernil.  

Iogurt natural  

Cus-cus amb pollastre i 

escalivada.  

Macedònia 

Truita amb xips de moniato i 

amanida. 

Fruita 

Hamburguesa de pollastre 

complerta. 

Fruita 

Truita de patata i amanida. 

Fruita. 

25 26 27 28 LA CASTANYADA 

1er: Macarrons a la 

napolitana 

2on: Varetes de verdures 

amb enciam i blat de 

moro 

 

 

Postres:  Fruita 

1er:  Llenties estofades 

amb verdures  

 

2on: Pit de pollastre a la 

planxa amb enciam i 

remolatxa 

 

Postres:  Fruita 

1er:  Arròs amb tomàquet 

 

 

2on: Truita a la francesa 

amb enciam i olives 

 

 

Postres:  Fruita  

1er:  Pèsols amb patata i 

ceba 

2on: Filet de limanda amb 

arrebossat casolà amb 

amanida (enciam , 

tomàquet i blat de moro) 
 

Postres:  Iogurt natural 

1er: Crema de 

pastanaga i moniato 

 

2on:  Botifarra amb 

mongetes 

Postres: Tast de panellets  

 i fruita 

*refresc 

Arròs 3 delícies. 

Iogurt natural 
Bròquil i patata amb ou 

dur.  

Batut de fruita  

Hamburguesa vegetal amb 

patates panaderes i 

escalivada. Fruita 

Verdures al forn amb 

torrada de pollastre.  

Fruita 

Bunyols de bacallà amb 

amanida. 

Fruita 

Octubre 2021 
 

Dinars escolars amb suggeriments per al sopar  
 

* Tots els àpats s’acompanyen amb pa normal o integral i aigua 

 

 

Laura Julià Sevé 
Dietista-Nutricionista 

Col. Núm. CAT000805 

 
 

 
 

 
MENÚ BASAL 

 

Segueix-nos a les nostres xarxes socials  

o a la web www.divertalia.cat 

 
 

 
 

 

ESCOLA EL CASTELLOT 

 
  

 


